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Sammendrag 
Jord-, sørpe- og flomskred skaper i perioder store problemer for fremkommelighet og 
beredskap på veg og bane, og truer tidvis også en betydelig del av Norges bosetning. 
Hensikten med skredvarslingen er å forberede samfunnet på skredfare slik at man unngår 
tap av liv og forebygger skader på helse og verdier, reduserer skredskader på veg, 
jernbane og bosetning, optimalisere regulariteten på infrastruktur samt å gir økt sikkerhet 
og forutsigbarhet i samfunnet. 
Jordskredvarslingen ble formelt etablert som en ordinær operativ varslingstjeneste ved 
NVE i oktober 2013, etter at det var gjennomført utvikling og testvarsling over en to-
årsperiode. Snø- og jordkredvarslingen ble utviklet og driftes i nært samarbeid med 
Statens vegvesen (Vegvesenet), Meteorologisk institutt (MET) og Bane NOR. 
Et varsel om jordskredfare angir behov for forhøyet aktsomhetsnivå for en eller flere av 
disse skredtypene: 
Flomskred: Flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng, 
som kan medføre bekkeløpsendring. 
Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. 
Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og kan 
deretter følge bekkeløp og bratte skråninger.  
 
Varslene er regionale og basert på en firetrinns aktsomhetsnivåskala (grønt, gult, oransje, 
rødt), for alle fylker i hele landet. Aktsomhetsnivået sier noe om hvilken grad av 
aktsomhet eller oppmerksomhet varselmottaker bør ha og hvilke tiltak man kan gjøre for 
å forebygge skader. Tjenesten er operativ alle årets dager.  Det utarbeides varsel for tre 
dager av gangen, som publiseres på varsom.no. Jordskredvarslingen gir også løpende 
informasjon om situasjonen og forventet utvikling slik at situasjonen kan håndteres best 
mulig lokalt. 
Jordskredvarslene er i hovedsak basert på hydrometeorologiske prognoser 
(modellberegninger), og terskelverdier med fokus på vanntilførsel (regn og snøsmelting) 
og tilstand i bakken (grunnvann, markvann, tele). Hovedprinsippet er at et varsel om jord-
, sørpe- og/eller flomskredfare utstedes når en kombinasjon av terskelverdier overstiger et 
høyt nok nivå. Vurderingen utføres av fagpersoner som også bruker informasjon fra 
observasjoner i sanntid, historiske hendelser, informasjon fra meteorolog (MET-brif), 
erfaring og kjennskap til regional sårbarhet (aktsomhetskart). 
Resultater fra brukerundersøkelse viser at et stort flertall av beredskapsansvarlige i 
kommunene, fylkesberedskapssjefer og infrastruktureiere som vegvesenet og Bane NOR, 
vurderer jordskredvarslene som nyttige eller svært nyttige, og de har ganske eller svært 
stor tiltro til varslene. Arbeidsgruppen som evaluerte jordskredvarslingen i 2017 (Hisdal 
et al., 2017) konkluderte at jordskredvarslingen bidrar til å bedre samfunnssikkerhet. For 
å forbedre treffsikkerhet, presisjon på varslene, og nytteverdi av tjenesten, anbefales fire 
satsingsområder som inkluderer økt kommunikasjon og kompetanseoppbygging hos 
mottakerne av varslene, forbedret risiko-betraktning, forbedret modellverktøy og 
overvåking av skredhendelsene. 
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1 Beskrivelse av 
jordskredvarslingen 

 

1.1 Bakgrunn 
 
Jord-, sørpe- og flomskred skaper i perioder store problemer for fremkommelighet og 
beredskap på veg og bane og truer tidvis også en betydelig del av Norges bosetning. 
Hvert år registreres om lag 200 løsmasseskred på riks- og fylkesveier i Norge, samt om 
lag 30 jord-, flom- og sørpeskred på jernbanen (tallene varier fra år til år). I perioden 
2009-2016 omkom syv personer i sørpeskred i Norge, mens fem har omkommet i jord- og 
flomskred siden 2004. De siste 150 år er det estimert at ca. 125 personer har omkommet i 
jord- og flomskred1. Figur 1 viser lokaliseringen av jord-, sørpe- og flomskredhendelser 
registrert i Nasjonal skreddatabase.  
Fysiske sikringstiltak er nyttig, men også svært kostbart og tidkrevende å få på plass. De 
klimatiske og topografiske forholdene i landet tilsier at 100 % skredsikring av 
infrastruktur er en umulig oppgave. Skredvarsling er derfor avgjørende for å oppnå trygge 
og velfungerende samfunn.  
Kunnskap om klimaendringer tilsier et fremtidig klima med økende temperatur, større 
nedbørmengder samt økende frekvens og intensitet av korttidsnedbør. I store deler av 
landet vil dette gi økt hyppighet av jord-, sørpe- og flomskred, og vil også kunne ramme 
nye områder. Samfunnets kostnader knyttet til jord-, sørpe- og flomskred forventes derfor 
å øke i fremtiden, både grunnet klimaendringer og befolkningsvekst. Varsling av 
naturfarer er derfor et viktig satsingsområde for å øke forutsigbarheten om farlige 
hendelser. Dette kan også forbedre informasjon og bevissthet om disse skredtypene og 
dermed redusere risiko for liv, helse og verdier. 
 

1.2 Mål og målgrupper 
 
Hensikten med skredvarslingen er å forberede samfunnet på skredfare slik at man unngår 
tap av liv og reduserer skader på helse og verdier, som skredskader på veg, jernbane og 
bosetning. Dette til optimalisere regulariteten på infrastruktur samt gi økt sikkerhet og 
forutsigbarhet i samfunnet. 
Jordskredvarslene skal gi lokale beredskapsmyndigheter mulighet til å vurdere behov for, 
og iverksette tiltak for å unngå skade på liv, helse og verdier. Kommuner og 
samferdselsaktører vil ha et vesentlig bedre beredskapsverktøy i forkant av og under 
skredsituasjoner. Tjenesten skal også bidra til økt kunnskap om og aktsomhet for jord-, 
sørpe- og flomskredfare. 
Målgruppen for jordskredvarslene er i første rekke beredskapsansvarlige i kommunene, 
fylkesberedskapssjefer og infrastruktureiere (som Vegvesenet og Bane NOR). 

                                                      
1 Fra presentasjon av NGI på NGS (Norsk geografisk selskap) Nasjonal Geografikonferanse, 
januar 2017 (http://www.geografisk.no/wp-content/uploads/2017/01/Solheim-Norsk-Geografisk- 
Selskap-januar-2017.pdf) 
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1.3 Historikk og organisering 
 

Jordskredvarsling er en del av en politisk satsing på forebyggende tiltak mot flom og 
skred (St. meld.nr.22. «Samfunnssikkerhet», Meld. St.15 (2011-2012) 
«Hvordan leve med farene – om flom og skred», se figur 2). 
Fra 1. januar 2009 fikk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ansvaret for å 
ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker. Ett av fem 
foreslåtte tiltak var å etablere en overvåkings- og varslingstjeneste for skred på regionalt 
nivå tilsvarende NVEs daværende flomvarslingstjeneste.  
I 2009 ble det laget en utredning om behovet og mulighetene for å overvåke og varsle 
løsmasse- og snøskredfare (Colleuille og Engen, 2009). I 2010 besluttet NVE i samråd 
med Olje- og energi departement (OED) å utvikle en operativ overvåkings- og 
varslingstjeneste for snø- og jordskredfare. Ansvaret for jordskredvarslingen ble lagt til 
Hydrologisk avdeling i NVE, Seksjon for varsling av flom- og jordskredfare, og 
varslingen utføres i tett samarbeid med flomvarslingen, men med egen produksjonslinje 
og egne varslere. 
Jordskredvarslingen ble formelt etablert som ordinær operativ varslingstjeneste ved NVE 
i oktober 2013, etter at det var gjennomført utvikling og testvarsling over en to-
årsperiode.  
 

1.4 Samarbeid på tvers av etater 
 
Snø- og jordkredvarslingen ble utviklet og drives i nært samarbeid med Statens vegvesen 
(Vegvesenet), Meteorologisk institutt (MET) og Bane NOR. Samarbeidet har bestått av 
samordnet plan og rapportering, finansieringsbidrag, aktiv deltagelse i utvikling og 
operativ varsling, utbygging av stasjonsnettet, deltagelse i styringsgruppa for utvikling og 
drift av skredvarslingen, og samordnet utvikling av skredfaglig kompetanse. 
NVE, Vegvesenet, Bane NOR og MET har alle sentrale roller i arbeidet med å begrense 
faren for at flom og skred skal medføre fare for liv og helse, og skade på bebyggelse og 
offentlig infrastruktur. Meteorologisk institutt leverer værobservasjoner og værprognoser 
og er en sentral aktør ved varsling av naturfarer. Gjennom snø- og jordskredvarslingen 
samarbeider etatene bl.a. om bygging og drift av værstasjoner i fjellet og utvikling av nye 
felles IT-løsninger. Utvikling av IT-systemer, beslutningsverktøy Xgeo.no, 
registreringsverktøy regObs, publiseringsverktøy regVars, varslingsportal varsom.no, 
abonnementsløsning på e-post og SMS, og griddata har vært til felles nytte for snø- og 
jordskredvarslingen, og for is- og flomvarslingstjenestene. 
Statens vegvesen er ansvarlig for forvaltningen av riks- og fylkesvegnettet i Norge. 
Vegnettet driftes av entreprenører og arbeidet som skal utføres er spesifisert i 
driftskontrakter. Samtidig som skredvarslingen ble etablert, utviklet Vegvesenet nye 
rutiner og verktøy for innrapportering av faretegn og hendelser (Elrapp). Vegvesenet 
bidrar også med jordskredvarslere, to stk. i 2017, som inngår i vaktordningen sammen 
med NVEs personale. Driftsentreprenører med ansvar for skredutsatte veger melder inn 
lokale observasjoner av skredhendelser som en del av sin daglige rutine (Elrapp).  
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Figur 1. Skredhendelser registrert i nasjonal database og tilgjengelig i xgeo.no 
 
 
 

 
 
Figur 2. Stortingsmeldingene og utredningsrapporten som ga premiss til opprettelse 
av jordskredvarslingen. 
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Vegtrafikksentralene registrerer og formidler hvilke veier som er stengt pga. flom eller 
skred. Vegmeldinger om flom og skred er automatisk tilgjengelig i Xgeo. Statens 
vegvesen finansierer en betydelig del av videreutvikling av Xgeo, regObs og 
abonnementsløsningen, i tillegg til utvidelse av det meteorologiske målenettet. 
 
Bane NOR bidrar hovedsakelig til etablering av meteorologiske og hydrologiske 
stasjoner. De bidrar også til registrering av skredhendelser og faretegn, men disse 
registreringene er foreløpig ikke tilgjengelig i sanntid og kan derfor ikke nyttiggjøres i 
den operative varslingstjenesten. Registreringene brukes imidlertid mht. utarbeiding av 
terskelverdier. Bane NOR har også bidratt økonomisk til utviklingen av 
beslutningsverktøyet Xgeo. 
 
Meteorologisk institutt bidrar til etablering og drift av meteorologiske målestasjoner, 
forbedring av griddata (observasjoner og prognoser) som er input i hydrologiske modeller 
som brukes i jordskredvarslingen. MET organiserer daglig en brif for flom- og 
jordskredvaktene hvor den meteorologiske situasjonen og prognoser diskuteres. MET 
informerer NVEs varslingstjenester ved endring av prognoser. Om sommeren utsteder 
MET obs-varsler om «styrtregn» i samråd med NVE, med informasjon om «fare for 
overvann i tett bebygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, 
jordskred og/eller flomskred der regnbygene treffer». 
 

1.5 Skredtyper 
 
Et jordskredvarsel gir informasjon om fare for jord-, sørpe- og/eller flomskred på 
regionalt nivå. Et varsel om jordskredfare angir behov for aktsomhetsnivå for en eller 
flere av disse skredtypene: 

 Flomskred: Flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt 
terreng som kan medføre bekkeløpsendring (figur 3 og 4). 

 Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger 
(figur 5); 

 Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng 
men kan deretter følge bekkeløp og bratte skråninger (figur 6).  

 
Ved økende jord- og flomskredfare er det også generelt økende fare for vannutløste 
steinsprang. Kvikkleireskred og enkelte leirskred skyldes prosesser med svært treg 
responstid, eller menneskelig aktivitet og inngår ikke i jordskredvarslingen. 
 
En mer faglig definisjon av skredtypene finnes i NIFS rapport 90/2015 (Kristensen et al. 
2015). Vedlegg 2 og 3 (NVEs fakta-ark) beskriver skredtypene som inngår i 
jordskredvarslingen. Det inkluderer informasjon om forekomst og identifisering, 
rekkevidde og hastighet, årsaker og mulige konsekvenser av jord-, sørpe- og flomskred.  
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Figur 3. Flomskred ved Kvam, Oppland i juni 2011. Foto: NVE. Øver: Flomskred 
og ved Mjåland i Gjesdal i Rogaland, juni 2016. Foto: Staten vegvesen. 
 
 
 

 
 
Figur 4. Flomskred forårsaket av styrtregn 23. juli 2011 på Notodden. Foto: Bane 
NOR v/ P. Buskum. 
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Figur 5. Jordskred ved Gåsbakken i Melhus (venstre) og ved Flora i Stjørdal 
(høyere) og, Nord-Trøndelag, mars 2012. Foto NVE. Øverste bildet viser en 
utglidning på fv28 i Forradalen i Nord-Trøndelag des. 2016. Foto: Statens vegvesen 
 
 

 
  
Figur 6. Sørpeskred og flomskred forårsaket av sørpeskred i Troms i Nordreisa 
kommune mai 2010. Foto: NVE v/A. Taurisano. 
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1.6 Produkter 
 
Jordskredvarslingen gjør en landsdekkende vurdering av nødvendig aktsomhetsnivå på 
regional skala (fylke og/eller gruppe av kommuner). Det foretas en skredfarevurdering 
alle ukens dager, hele året. Jordskredvarslingen leverer følgende produkter: 
 

 Daglig landsdekkende vurdering av jord-, sørpe- og flomskredfare for 
inneværende dag og kommende to dager som publiseres på varsom.no. 

 E-post og/eller SMS utsendelse av varsel til alle abonnenter ved forhøyet behov 
for aktsomhet (dvs. ved gult, oransje og rødt nivå). Ved oransje og rødt nivå er 
det i tillegg en ekstra utsendelse av varselet til beredskap apparatet lokalt (fylker 
og kommuner). 

 Rådgiving ved varslet jord-, sørpe- og flomskredfare. Ved forhøyet skredfare 
publiseres løpende informasjon om situasjonen og forventet utvikling slik at 
situasjonen kan håndteres best mulig lokalt. 
 

 Analyse av den hydro-meteorologiske situasjonen og forventet utvikling når det 
allerede har skjedd store skredulykker, inkludert kvikkleireskred. 

 
 Forvarsel (1-6 dager i forkant) til Bane NOR (værberedskap) om indikasjoner på 

ugunstig vær og hydrologiske forhold som krever økt oppmerksomhet og 
grundigere vurdering av lokale forhold. Slike forvarsler til Bane NOR sendes 
også som kopi til aktuelle regionkontor i NVE og Statens vegvesen. 

 Lokal vurdering av sørpeskredfare for Longyearbyen og nærområdet, etter 
forespørsel fra Longyearbyen Lokalstyre (LL). Dette er et ekstraordinært tiltak 
etter snøskredulykken i desember 2015, for gi bedre oversikt over situasjonen. 
Tiltaket er midlertidig, og LL vil overta ansvaret i 2018-19. 

 Varsel om styrtregn som kan føre til overvann i tettbebygde områder, lokale 
oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jordskred og/eller flomskred der 
regnbygene treffer. Varsel om mye regn og fare for flom, jord- og flomskred for 
Longyearbyen og nærområdet. Slike varsel blir utstedt av MET i samråd med 
NVE. 

 Daglig overvåking og registrering av jord-, sørpe- og flomskredhendelser og 
faretegn. Kvalitetssikring av registrerte hendelser i nasjonal skreddatabase. 

 Informasjonsformidling (varsom.no, fakta-ark, foredrag for 
beredskapsmyndigheter, undervisning) 
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Figur 7. Fakta om jordskredvarslingen. 
 
 

 
 
Figur 8. Vurdering av jordskredfare. 
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2 Vurdering av jordskredfare 
 

Varslingssystemet baserer seg på påviste sammenhenger mellom tidspunkt for tidligere 
skredhendelser og meteorologiske og hydrologiske variable. Kunnskapen om disse 
sammenhengene er brukt til utvikling av terskelverdier. Hovedprinsippet er at et varsel 
om jord-, sørpe og/eller flomskredfare utstedes når en kombinasjon av terskelverdier når 
et høyt nok nivå. Vurderingen utføres av fagpersoner som også bruker informasjon fra 
observasjoner i sanntid, historiske hendelser, erfaring og kjennskap om regional sårbarhet 
(aktsomhetskart). Jordskredvarslene er i hovedsak basert på hydrometeorologiske 
prognoser (modellberegninger), og terskelverdier med fokus på vanntilførsel (regn og 
snøsmelting) og tilstand i bakken (grunnvann, markvann, tele). 
Figur 7 og 8 gir en oversikt over organiseringen av jordskredvarslingen og hvordan fare 
for jord-, sørpe- og flomskred vurderes. 
 

2.1 Utløsende faktorer 
 

Vann er en utløsende faktor for jord-, sørpe- og flomskred. Intens eller langvarig 
vanntilførsel på grunn av regn og/eller snøsmelting fører til økt vanninnhold i jorda eller 
snøen (figur 9). Bindingskreftene mellom jord- eller snøpartiklene avtar med økende 
vanninnhold, samtidig som vekten av jorda og/eller snøen øker. Dette øker faren for at det 
løses ut skred i massene. 
 

2.2 Varslingsverktøy 
 
Jordskredvarsler er i hovedsak basert på hydrometeorologiske prognoser og terskelverdier 
(figur 8 og 9). Siden 2010 har NVE utviklet og videreutviklet verktøy til bruk i den 
daglige varslingen av jord-, sørpe- og flomskredfare, og utfører analyser for å øke 
kunnskap om utløsning av disse skredtyper (Boje, 2011; Væringstad og Devoli, 2012; 
Dimakis, 2013; Devoli og al. 2013; Sund, 2013; Stranden og Sund 2013; Langsholt et al., 
2014; Walberg et al. 2014; Sokalska et al. 2014; Bekkevoll, 2015; Øyehaug et al. 2015; 
Øyehaug, 2016) og for å identifisere de mest sårbare områder på nasjonal og regionalt 
nivå (Devoli og Dahl, 2014; Bell et al. 2014).  
 

2.2.1 Terskelverdier 

Kunnskapen om påviste sammenhenger mellom tidspunkt for tidligere skredhendelser og 
meteorologiske og hydrologiske variabler er brukt til utvikling av terskler for utløsing av 
jord- og flomskred (figur 9 og 10). En av de viktigste parameterne som ble funnet er en 
kombinasjonen av prognosert vanntilførsel (regn og snøsmelting) og jordas vanninnhold 
(Colleuille og Engen, 2009). Tersklene er viktige hjelpemidler for vurdering av 
jordskredfare og brukes til å bestemme varslingsnivå. I perioden 2009-2013 har det blitt 
utført tre NVE-prosjekter om terskler for utløsing av jordskred i Norge (Colleuille et al., 
2010; Cepeda et al.  2012; Cepeda 2013; Boje et al. 2014). Prosjektene er basert på 
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statistiske analyser av hydrometeorologiske variabler simulert ved den hydrologiske 
HBV-modellen. I de statistiske analysene ble det brukt ulike klassifikasjonsmetoder til å 
skille mellom dager med og uten jordskred. Metodikk og resultatene er beskrevet i Boje 
et al. 2014 og Boje, 2017.  
 

2.2.2 Prognosemodell 

De hydrometeorologiske variablene er simulert med den distribuerte versjonen av den 
konseptuelle hydrologiske HBV-modellen (Beldring et al. 2003). Modellen, kalt GWB 
(Gridded Water Balance) deler Norge inn i 1 km2

 store gridceller, der hver celle 
behandles som et eget nedslagsfelt med tilhørende simulering av vannbalansen. Modellen 
er basert på en generell antakelse om at nedbørfeltet kan forstås som et eget hydrologisk 
system, der det simuleres bl.a. avrenning, snøsmelting, grunnvannstand, 
markvannskapasitet og tele. Den distribuerte (gridbaserte) versjonen av modellen 
interpolerer verdier for nedbør og temperatur fra Meteorologisk institutts landsdekkende 
stasjonsnett. Interpoleringen er basert på avstanden til de nærmeste målestasjonene samt 
gjennomsnittshøyeden over havet for hver enkelt celle (Lussana et al. 2017). Flere av 
modellens simulerte variabler kan ses i www.xgeo.no. 
 
Variablene tilknyttet snø og snøsmelting som vises i xgeo.no er simulert ved en egen snø-
modell utviklet ved NVE (Saloranta 2014). Denne modellen bruker forbedrede griddata 
av nedbør og temperatur (Saloranta, 2016) som gir bl.a. et mer presist bilde av 
snøforholdene i Norge. Denne forbedringen er foreløpig ikke implementert i den 
distribuerte HBV-modellen (GWB).  
 
GWB-modellen kjøres automatisk flere ganger pr. døgn og bruker som inndata for 
griddede meteorologiske prognoser (nedbør og temperatur) levert av Meteorologisk 
institutt (MET). De to første døgnene er basert på korttidsprognoser AROME-MetCoOp 
(Müller et al., 2017), som er et samarbeid med SMHI. Dette er en regional modell som 
mates av EC-modellen (Oppløsning: 2.5 km, fire oppdateringer pr. døgn). De neste sju 
dagene er basert på langtidsprognosen ECMWF (European Center for Medium-Range 
Weather Forecasts). EC-prognosene er basert på en global modell som mates med 
observasjonsdata fra hele verden (Oppløsning 9 km, oppdatering to ganger pr. døgn). 
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Figur 9. Prinsippet bak jordskredvarslingen. 
 
 

 
 
Figur 10. Eksempler på terskelverdier for Østlandet.  
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2.2.3 Registreringsverktøyet regobs.no 

RegObs er et registreringsverktøy for observasjoner, faretegn og hendelser til bruk i 
varsling og beredskapsarbeid (figur 11). Verktøyet legger opp til at alle kan bidra med 
data, og har en åpen datapolicy. RegObs brukes til å sende inn og dele data fra felt, og er 
samkjørt med Vegvesenets ELRAPP. Både NVE og Vegvesenet står bak utviklingen av 
regObs. Vinteren 2017 kom en ny utgave av regObs-appen hvor kartløsninger brukes i 
større grad (figur 11). Dette gjøre det både lettere å se hvor observasjoner er gjort og 
lettere plassere observasjonen man sender inn. Støttekart ble også lagt til for å gi brukere 
bedre mulighet til å forstå terrenget rundt seg. 
 

2.2.4 Beslutningsverktøyet xgeo.no 

Xgeo.no er et ekspertverktøy som brukes til beredskap, overvåking og varsling av flom, 
jordskred- og snøskredfare (figur 12). Med kart og tid som utgangspunkt sammenstilles 
data fra stasjoner og modeller med hendelser og feltobservasjoner. Det finnes historiske 
modellerte og observerte data siden 1957. Vær-prognoser fra Meteorologisk institutt og 
hydrologiske modeller fra NVE (se 2.2.2) er tilgjengelig ni dager frem i tid.  I xgeo.no er 
det fremstilt ulike skred-indekser basert på̊ griddede vær- og hydrologiske data som er 
basert på statistiske sammenhenger og bruk av terskelverdier for ulike kombinasjoner av 
parametere.  
 

2.2.5 Varslingsportalen varsom.no 

Varslingsportalen varsom.no ble etablert i januar 2013. Tjenesten leveres av NVE, i 
samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR. 
Hensikten med varslingsportalen er å tilby en lettlest og samordnet tjeneste for varsling 
av naturfarer i Norge. Varslene er fritt tilgjengelig for alle på api.nve.no. NVE og MET 
har avtalt at relevante varsler fra MET også formidles på varsom.no. Figur 13 viser 
forsiden til varsom.no, mens side 14 viser varsler om fare for jord- og flomskredfare 
fylkesvis. En oppdatert versjon av varsom, som bl.a. inkluderer relevante naturfarevarsel 
fra MET, er under utvikling og ventes å være operativ høsten 2017. 
 

2.2.6 Abonnementsløsningen abonner.varsom.no 

I 2017 ble det etablert en abonnementsløsning for abonnement på varsler som er publisert 
på varsom, https://abonner.varsom.no.  Tjenesten er finansiert av Statens vegvesen og 
NVE og tilbys gratis for brukerne. Her kan man registrere seg som bruker og abonnere på 
varslene utfra aktuelle kriterier. Man kan velge faretype, varslingsnivå og det geografiske 
området man er interessert i. Meldingene sendes på e-post og/eller SMS med en gang et 
nytt varsel er publisert på Varsom hvis de oppfyller kriteriene man har valgt. Med denne 
løsningen ønsker varslingstjenestene å bidra til å bedre samfunnssikkerhet ved at 
informasjon om naturfare raskt blir tilgjengelig for alle, både for de som har ansvar for å 
håndtere og forebygge faren, og de som ferdes eller bor i skredterreng og langs 
elver. NVE jobber videre for også å kunne tilby abonnement også på OBS- og 
ekstremvarsler fra Meteorologisk institutt som er relevante for flom og skredfare. 
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Figur 11. Registreringsverktøy regObs.no.  
 

Figur 12. Beslutningsverktøyet xgeo.no.  
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Figur 13. Forsiden til varslingsportalen varsom.no. 
 
 

 
 
Figur 14. Fylkesvisning i varslingsportalen varsom.no. 
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2.3 Aktsomhetsnivåer og beredskap 
 

Jordskredvarslingen informerer om regional fare for jordskred, flomskred og sørpeskred 
og anbefaler et aktsomhetsnivå hos brukere. Varslene er regionale, dvs. at de gjelder for 
en region i betydningen ett eller flere fylker, eventuelt noen kommuner. Varslene er 
basert på en skala for aktsomhetsnivåskala som sier noe om hvilken grad av aktsomhet 
eller oppmerksomhet varselmottaker bør ha og hvilke tiltak man kan gjøre for å 
forebygge skader (figur 16). 
Prinsippet bak nivåene ligger i at det høyeste nivået (rødt) forekommer svært sjelden 
mens en den nest laveste nivået (gult) forekommer oftere (figur 15). For flomvarslingen 
tilsvarer gult nivå flom med 2-5 års gjentaksintervall, mens rødt nivå tilsvarer en flom 
med mer enn 50 års gjentaksintervall. 
De som har beredskapsansvar må på bakgrunn av varsler vurdere tilgang på ressurser, 
forebygge og sikre verdier hvis mulig. Det viktigste forebyggende tiltaket, i likhet med 
flomfare i små vassdrag, er å sørge for at alle vannveier er åpne og at stikkrenner ikke er 
tettet av is/snø, sedimenter og annet. Det er også viktig at beredskapsaktørene er klar til å 
rykke ut for hastetiltak, evakuering og opprydding. God lokal fare- og risikokartlegging 
vil hjelpe beredskapsmyndighetene i å prioritere iverksettelsen av tiltak. Det er de lokale 
beredskapsmyndighetene som skal avgjøre om det lokalt er behov for tiltak ved økt 
aktsomhetsnivå for flom og jordskred. Dette inngår ikke som en del av varslingen, men 
må vurderes av de som har kunnskap om lokale forhold som skadepotensial og om 
eventuelle tidligere hendelser. 
 

Tabell 1. Aktsomhetsnivåer for jordskredfare 

 

Aktsomhetsnivå Betydning 

Rødt Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan 
medføre store skader. Svært mange skredhendelser, flere kan få store konsekvenser. 

Oransje Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige 
forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Mange skredhendelser, noen kan 
få store konsekvenser. 

Gult Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Noen 
skredhendelser, enkelte store hendelser kan forekomme. 

Grønt Generelt trygge forhold 
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Figur 15. Gjennomsnittlige antall dager med varslingsnivåer grønt, gult, oransje og 
rødt i perioden 2013-16. 
 
 

  
 
Figur 16. Eksempler på forebyggende tiltak.   
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2.4 Operativ varslingstjeneste 
 
Jordskredvarslingen ble formelt lansert som ordinær operativ varslingstjeneste i oktober 
2013, etter at det var gjennomført utvikling og testvarsling over en to-årsperiode. 
Varslingsgruppa består i 2017 av 12 medarbeidere fra NVE og to ansatte fra 
Vegdirektoratet. Fem av jordskredvarslerne deltar også i flomvarslingen og to i 
snøskredvarslingen. Jordskredvarslingen består av personer med ulik bakgrunn: 
Geologer, geofysikere, geoteknikere, hydrogeologer, hydrologer og naturgeografer. Disse 
rullerer i en vaktordning der man først har en uke (ev. halv uke) som 2-er/bakvakt (bare i 
arbeidstiden), etterfulgt av en uke (ev. halv uke) vakt (hver dag kl. 8 - 21).  
Jordskredvarslingen bruker observasjoner og prognoseverktøy (Xgeo.no) og har daglig en 
samtale med en meteorolog (MET-brif). Det er i tillegg en løpende kontakt mellom 
jordskredvakt og meteorolog etter behov. Arbeidsoppgavene er beskrevet i «Instruks for 
utarbeiding av jordskredvarsel» som bl.a. inkluderer en sjekkliste over oppgaver.  
Jordskredvakten har tett samarbeid med flomvakten, og de drøfter den 
hydrometeorologiske situasjonen, værprognoser og skred- og flomfare. Jordskredvakten 
har også kontakt med snøskredvaktleder for orientering om snøens struktur ved vurdering 
av sørpeskredfare, og med NVEs regionskontor, Statens vegvesen og Bane NOR for å 
innhente lokal informasjon. 
 

2.4.1 Synergi med flomvarslingen 

I juni 2011 ble det etablert en egen seksjon med ansvar for å lede, drifte, videreutvikle og 
styrke NVEs operative flomvarslingstjeneste og for å etablere en regional 
varslingstjeneste for jord-, sørpe- og flomskredfare. Seksjonen skulle sørge for å utnytte  
synergien mellom flomvarslingen og den nye tjenesten. Dette dreier seg blant annet om 
organisasjon, administrasjon, strategi, vaktordninger, varslings- og formidlingsrutiner, 
beredskapsplaner og krisehåndtering. Det er også et felles ukentlig møte med 
oppsummering og evaluering av siste varslingsuke og felles kurs og seminarer. I 2015 ble 
flom- og jordskredvarslingen samordnet som «Nasjonal tjeneste for varsling av flom, 
jord-, sørpe- og flomskredfare» med bl.a. felles e-postadresse og samordnet utsendelse av 
varsel. Denne måten å organisere varslingstjenestene på, gir en effektiv utnyttelse av 
ressurser pga. store synergieffekter.  
 
Etableringen av jordskredvarslingen er basert på eksisterende rutiner og modellverktøy 
for flomvarslingen. Flom- og jordskredvarslingen baserer seg også på samme 
hydrologiske modellverktøy, kvantitative prognoser fra MET og meteorologiske og 
hydrologiske observasjoner (griddata). En felles satsning på en sterk IT-utvikling med 
bl.a. beslutningsverktøy (Xgeo.no), registreringsverktøy (regObs), varslingsportal 
(varsom.no), publiseringsverktøy (regVars) og en abonnementsløsning på e-post og SMS, 
er effektivt og gir store besparelser framfor å utvikle slike systemer for hver av 
varslingstjenestene separat. Det er videre flere fellesaktiviteter med MET som favner 
både flomvarsling og jordskredvarsling: FoU, standardisering av varslene, samordning av 
enkelte varsler og kommunikasjon. I tillegg er det daglig brif og kontakt mellom 
jordskred- og flomvarslingen og varslingsmeteorolog hos Meteorologisk institutt (MET). 



 

 23 

Flom- og jordskredvarsel er komplementære, men ikke overlappende. Varslene kan 
gjelde ulike områder selv om de er utstedt for samme tidsperiode. De har også ofte ulike 
varigheter/gyldighetstid selv om det er varslet for samme område. 
 

Tabell 2. Overlapp mellom flom- og jordskredvarsel 

 

Antall dager med gjeldende varsel 

2014 

 

2015 2016 2014-2016 

% 

Sammenfallende flom- og 
jordskredvarsel 

 - samme område/ område i 
nærheten 

- akkurat samme kommuner 

 

40 

8 

 

29 

1 

 

15 

2 

 

43 % 

5 % 

Jordskredvarsel alene 20 6 9 18 % 

Flomvarsel alene 35 25 15 39 % 

 
 
Analyse av de siste tre årene (Tabell 2) viser at kun 5 % av dagene med utstedte varsler 
om flom og jordskredfare på forhøyet nivå (gult, oransje, rødt) berører akkurat de samme 
kommunene, mens 43 % av dagene med både utstedte flom- og jordskredvarsel gjelder 
omtrent samme område (ofte samme fylker, men ikke nødvendigvis de samme 
kommunene). I tillegg viser analysen at det 39 % av dagene kun varsles flom (på gult 
nivå eller høyere), mens det 18 % av dagene kun varsles jord-, sørpe- og eller 
flomskredfare på gult nivå eller høyere. Enkelte varsler gjelder kun sørpeskredfare.  
Selv om flom og jordskredfare som oftest har samme årsak (regn og snøsmelting), har 
flom og jordskred, flomskred og sørpeskred ulik responstid og skyldes ulike prosesser. 
For eksempel vil et jordskredvarsel gjelde i områder som har høy vannmetning og hvor 
snø smelter og/eller regn faller, mens de største flommene rammer områder nedstrøms der 
det er størst snøsmelting og/eller mest regn.  De fleste vassdragene på Vestlandet har 
korte og bratte elveløp, og det er få innsjøer og liten magasineringskapasitet. Slike 
vassdrag reagerer derfor hurtig ved nedbør og/eller snøsmelting, spesielt når bakken er 
vannmettet. I de bratte elveløpene er det en tett kobling mellom hva som foregår i 
skråninger og hva som foregår i selve elveløpet; her opptrer flom og skred relativt 
samtidig og dette kan forsterke konsekvensene. 
På Østlandet er det mindre samsvar mellom flom i de store vassdragene og jordskredfare. 
For eksempel startet de store vårflommene i juni 2011 og mai 2013, med en kortvarig 
episode (ett døgn) i Gudbrandsdalen og Østerdalen med påfølgende jord- og flomskred i 
et begrenset område der nedbøren falt, mens flommen varte i flere uker og berørte et stort 
område i Sørøst-Norge, nedstrøms området som hadde mest nedbør og snøsmelting. 
Langvarige perioder med moderat nedbør og/eller snøsmelting kan gi gradvis svært høy 
grunnvannsstand og vannmetning. I slike situasjoner ser en ofte mange jordskred over 
flere uker i marin avsetning, uten at det er spesielt stor flom (høsten 2000 på Sør-
Østlandet, mars 2012 i Trøndelag). 
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2.4.2 Internasjonalt samarbeid 

Norge er et av de første land i verden som har etablert en operativ varslingstjeneste for 
jordskredfare på regionalt nivå. Internasjonalt har mange nasjoner fattet interesse for den 
norske modellen som bruker hydrologi (synergien med flomvarsling) til operativ 
landsdekkende varslingstjeneste av jord- og flomskredfare på regionalt nivå, og 
samarbeid på tvers av etater med fri deling av data (Krøgli et al. 2015; Devoli et al. 
2017).  
NVE organiserte et internasjonal seminar om operativ jord- og flomskredvarsling 26.-28. 
oktober 2016 i Oslo, som samlet internasjonale eksperter fra Europa (Østerrike, 
Frankrike, Tyskland, Island, Italia, Sverige, Sveits, UK, Norge) og USA. Målet med 
seminaret var å dele kunnskap og erfaring om varsling på regionalt nivå av vannutløste 
løsmasseskred som jord- og flomskred. Seminaret var vellykket og ble starten på 
etablering av et tverrfaglig nettverk på europeisk nivå (Devoli 2017). Et slik nettverk og 
arena for utveksling av kunnskap og erfaring er ment å kunne etablere en internasjonal 
standard, samt bidra til bedre og mer effektive varslingstjenester. 
De fleste presentasjonene som ble vist på seminaret er tilgjengelig på 
http://www.varsom.no/en/news/workshop-on-regional-landslide-early-warning-systems/ 
 
Flere aspekter og problemstillingen tilknyttet jordskredvarslingen har blitt presentert 
siden 2012 i ulike internasjonale konferanser (Cepeda et al. 2012; Kleivane et al. 2012; 
Devoli et al. 2013; Devoli et al. 2014; Bell et al. 2014; Boje et al. 2014; Dahl et al. 2015; 
Krøgli et al. 2015; Devoli et al. 2015; Boje et al. 2015; Øyehaug et al. 2015; Dijkstra et 
al. 2016; Boje et al. 2016; Boje, 2016; Colleuille, 2016; Humstad, 2016; Kråbøl et al., 
2016; Boje et al. 2017; Dahl et al. 2017; Devoli et al. 2017a og b; Leine et al. 2017; 
Tiranti et al., 2016; Wang et al. 2017). 
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3 Treffsikkerhet og evaluering av 
tjenesten 

 

Varslingstjenesten for jordskredfare er hovedsakelig rettet mot beredskaps- og 
infrastruktureiere. Tjenesten er nyttigst hvis varslene sendes i forkant av en faresituasjon, 
blir forstått og fører til handling. Med handling menes f.eks. å følge med på værsituasjon 
(yr/halo/varsom), vurdering av bemanning/beredskap, forebyggende tiltak som rensing av 
dreneringsveier eller flytting av verdier. Varslingstjenesten er evaluert på to måter: 

 Ved å måle treffsikkerheten til varslingstjenesten, dvs. kvantifisere hvor godt 
jordskredvarslene treffer. Det antas at en varslingstjeneste med god treffsikkerhet 
vil oppfattes som troverdig og vil utløse aktivitet/handling hos varselmottakere. 
Dårlig treffsikkerhet, med mange falske alarmer og/eller flere uvarslede 
hendelser, vil ha motsatt effekt.   

 Ved brukerundersøkelse som danner grunnlaget for en vurdering av nytteverdien 
av tjenesten. 

 

 

3.1 Estimert treffsikkerhet 
 
Jordskredvarslingen har etablert retningslinjer for hvordan treffsikkerheten skal evalueres 
(Colleuille, 2015). Evalueringen gjøres i lys av at jordskredvarslingen er en regional 
tjeneste som varsler om jordskredfare over et større område. Det utføres en ukentlig 
evaluering av farevurderingen i lys av observert situasjon, registrerte faretegn og 
skredhendelser. Evalueringen kvalitetssikres flere uker senere ved bruk av oppdatert 
informasjon om hvordan situasjonen ble, mot det som faktisk skjedde. 
Evaluering er utfordrende, fordi den må baseres på subjektive kvalitative vurderinger. 
Uklare registreringer av hendelser, pga. manglende rapportering, registrering av feil 
skredtype, dato eller sted, bidrar til å gjøre evalueringen vanskelig. Treffsikkerheten 
beskrevet her gjenspeiler fire momenter: Hvor gode er terskelverdiene? Hvor gode er de 
hydrologiske simuleringene? Hvor gode er værprognosene? Hvor godt har vakthavende 
vurdert situasjonen? I tillegg til den rutinemessige evalueringen, har treffsikkerheten for 
Vestlandet for årene 2013-2014 blitt evaluert i Piciullo et al. (2017). 
 

Tabell 3. Antall dager (og %) pr år med aktsomhetsnivå 

 

  2012  2013 2014 2015 2016 

Grønt2  314 (86.0)  298 (81.6) 302 (82.7) 330 (90.4)  342 (93)

Gult3  44 (2.1)  58 (15.9) 56 (15.3) 31 (8.5)  25 (6.8)

Oransje3  7 (1.9)   7 (1.9) 7 (1.9) 4 (1.1)  0 

Rødt3  0   1 (0.3) 0  0  0 

 

 

                                                      
2 I hele landet 
3 I minst ett område i landet (fylke(r) eller gruppe av kommuner)  
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Tabell 3 viser antall dager (og % pr år) med ulike aktsomhetsnivå (minst et sted i Norge).   
Figur 17 viser antall episoder med varslet flom og jordskredfare i perioden 2001 til 2016 
(kun fra 2012 for jordskredfare). Figuren beskriver tydelig at antall utstedte varsel på 
forhøyet nivå varierer mye fra år til år. Årene 2011 til 2014 er preget av svært mange 
utstedte varsel. Figur 18 viser antall dager med varslet flom og jordskredfare i 2015 og 
2016 fordelt pr. fylker.  
 
Tabell 4 og 5 viser estimert treffsikkerhet de siste fire årene. Treffsikkerheten er vist som 
prosent treff for alle dager og hele Norge (regionalt nivå), og evalueres på grunnlag av 
observert situasjon.  
 

Tabell 4. Estimert treffsikkerhet (antall dager og %) på regionalt nivå:  

 Antall dager % 
 2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016  
Korrekt 344 339  357.5 359 94 93 98 98 
Falsk alarm 12 19 5.0 3 3.8 5 1 1 
Manglende varsel 8  4.5 1.0 4 2.2 1 0.3 1 
Feil nivå 1 1 2.5 1.5  1 0.3 0.4 0.4 0.3 

1 Mellom gult/oransje nivå eller oransje/rødt nivå 

 
Tabell 5. Estimert treffsikkerhet (antall dager og %) på regionalt nivå (for dager 
med forhøyet nivå (gult, oransje, rødt) og dager med vanskelige vurderingen4) 
 

 Antall dager % 
 2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016  
Korrekt 117 102 105.5 89 85 80 93 92 
Falsk alarm 12 19 5 3 9 15 4 3 
Manglende varsel 8 4.5 1 4 6 3.5 1 4 
Feil nivå 1 2.5 1.5 1 1 2.0 1 1 

 
 
Hensikten med evalueringen er å forbedre tjenesten, dvs. å redusere både antall falske 
alarmer og uvarslet regional skredsituasjon. På basis av resultater fra årene 2012-14 ble 
f.eks. skredindeksmodellen for Sørlandet og Østlandet justert, noe som har redusert antall 
falske alarmer i disse regionene (Boje, 2017).  
Treffsikkerhet for jordskred- og flomvarslingen er i samme størrelsesorden, og den økte i 
2015 i forhold til 2013-14. Falske alarmer og uvarslede hendelser skyldes i de fleste 
tilfellene endringer i værprognosene. Enkelte falske alarmer og uvarslede hendelser 
skyldes også feil i de hydrologiske modellene eller feil tolkning av modellresultatene.  
 
 
 

                                                      
4 Med «vanskelig vurdering» menes en vurdering som er krevende og ikke kan gjøres automatisk, hvor ekspertisen og 
erfaringen til vakthavende er avgjørende.  
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Figur 17. Antall episoder med varslet flom og jordskredfare 

 

Figur 18. Antall dager med varslet jordskredfare i 2015 og 2013 fordelt pr. fylker 
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3.2 Brukerundersøkelse 
 

NVE ba i en spørreundersøkelse i 2009 mottakere av varsler fra flomvarslingstjenesten 
om å vurdere forventninger og nytteverdi av en fremtidig skredvarslingstjeneste. 
Undersøkelsen viste at de fleste mente at det vil være svært nyttig om myndighetene 
iverksetter en overvåkings- og varslingstjeneste for løsmasseskred og snøskred på 
regionalt nivå (Colleuille og Engen, 2009). En ny undersøkelse i 2012 rettet mot 
mottakere av prøvevarsler om jordskredfare i Statens vegvesen og Jernbaneverket (Bane 
NOR) viste at 76% mente at de vil iverksette tiltak ved mottak av jordskredvarsel, og 
82% mente at tjenesten var svært nyttig eller nyttig for deres virksomhet. 
 
På oppdrag fra NVE har Epinion Norge AS i 2016/2017 gjennomført en todelt 
brukerundersøkelse: én kvantitativ og én kvalitativ. Hensikten med undersøkelsen i sin 
helhet var å måle brukernes tilfredshet med ulike forhold knyttet til NVEs virksomhet og 
tjenester overordnet, samt kartlegge kjennskap, bruk og andre forhold vedrørende 
varslingstjenestene som NVE har ansvaret for. 
 
For evalueringen av varslingstjenestene er det laget to separate rapporter, en som 
presenterer funnene fra den generelle, kvantitative, brukerundersøkelsen (Epinion Norge 
AS, 2017a), og en som presenterer resultatene fra den kvantitative og kvalitative 
undersøkelsen om NVEs varslingstjenester (Epinion Norge AS, 2017b). 
 

3.2.1 Kvantitativ undersøkelse 

Den kvantitative brukerundersøkelsen er utdypende/supplerende spørsmål om 
varslingstjenesten stilt til 588 anonymiserte brukere som oppgir at de har arbeidsoppgaver 
av beredskapsmessig art. Disse 588 respondentene representerer alle fylker i Norge og 
Svalbard. Den største gruppen representerer kommuneansatte (61 %), fulgt av 
transportsektoren (12 %), kraftproduksjon (9 %), nettselskaper (6 %) og fylkesansatte (4 
%). 92 % kjente til NVEs jordskredvarslingstjeneste fra før, men bare 74 % hadde 
kjennskap til nettstedet varsom.no. Av respondentene i den kvantitative undersøkelsen 
har flere opplevd at skred har medført skader eller problemer i løpet av de siste 10 årene 
(jordskred 38 %, flomskred 24 %, sørpeskred 16 %). Mange mener også at en i ganske 
stor eller stor grad kan forvente skredhendelser i løpet av de neste 10 årene (jordskred 41 
%, flomskred 35 %, sørpeskred 23 %).  
 
Halvparten av respondentene har mottatt varsel om jordskredfare de siste tre årene. Av 
disse har 82 % vurdert om varselet kan medføre problemer, og 56 % har gjennomført 
tiltak som følge av varselet. Av de som gjennomførte tiltak mener 68 % at det 
gjennomførte tiltaket reduserte skadeomfanget, 12 % at det ikke gjorde det. Av de 38 % 
som ikke utførte tiltak som følge av varselet, mener 11 % at tiltak kunne ha redusert 
skadeomfanget, mens 63 % mener at tiltak ikke ville ha gjort det.  
 
74 % av respondentene ser på jordskredvarselet som nyttig eller svært nyttig. Det er verdt 
å merke seg at transportsektoren (100 % jernbane, 91 % vei) og fylkesmannen og 
fylkeskommuner - regionalt nivå (87 %) er noe mer positive enn kommunene (75 %). 
Minst positive er kraftproduksjon og -omsetning (43%) som trekker gjennomsnittet ned. 
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De respondentene som har kjennskap til tidligere hendelser opplever varslene som mer 
nyttige enn dem som ikke har kjennskap til tidligere hendelser. 77 % har ganske stor eller 
svært stor tiltro til varslene. Også her er tiltroen størst i transportsektoren (100 % 
jernbane, 84 % vei), mens ca. 65 % på fylkes- og kommunenivå har ganske eller svært 
stort tiltro til varslene. De som har opplevd skredhendelser opplever nytteverdien av 
varslene som noe større enn dem som ikke har opplevd hendelser. 
 

3.2.2 Kvalitativ undersøkelse 

Den kvalitative undersøkelsen består av dybdeintervjuer med deltakere rekruttert 
gjennom den kvantitative undersøkelsen. Det er særlig den kvalitative undersøkelsen som 
gir informasjon om nytten av skredvarslingstjenestene. I tillegg har noen av spørsmålene 
fra denne brukerundersøkelsen blitt sendt til NVEs regionapparat. Vegvesenet og Bane 
NOR har innhentet synspunkter om nytteverdi fra egne etater. Dybdeintervjuene er 
gjennomført med totalt 15 personer hvorav ni representanter fra kommunene (fire har 
opplevd skade), tre fra veisektoren (alle har opplevd skade) og tre fra jernbanesektoren 
(to har opplevd skade). Intervjuene viser at det å ha en jordskredvarslingstjeneste i seg 
selv har en nytteverdi gjennom at det bidrar til å øke bevisstheten om denne typen 
naturfare. Varslingstjenesten har en viktig rolle i beredskapsplanene for både kommunene 
og transportsektoren. Jordskredvarslene er troverdige, øker samarbeidsviljen og gir felles 
forståelse for fare. Det er stor tiltro til varslene og disse bidrar til trygghet i 
beredskapsarbeidet. Det å tidligere ha opplevd skredhendelser bidrar i stor grad til både 
økt bevissthet og kunnskap. Det gjør det også enklere å tolke varselet og å arbeide 
preventivt.  
 
Transportsektoren bruker i større grad enn kommunesektoren annen informasjon (egne 
målinger og «Halo» (halo.met.no)) i tillegg til skredvarselet i sitt beredskapsarbeid. Også 
kommunene gjør lokale vurderinger, men savner kunnskap og erfaring i dette arbeidet. I 
noen kommuner har varslene ført til at beredskapsansvarlige har utarbeidet oversikter 
over kommunens geografiske forhold og skredutsatte områder. Selv om det er et stort 
ønske om mer lokale varsler, fremkommer det at det er bedre med treffsikre regionale 
varsler enn lokale varsler som «bommer». Varslene, sammen med annen kunnskap, fører 
til konkrete tiltak som å befare skredutsatte områder, sjekke stikkrenner og avløp, kjøre ut 
maskineri og varsle entreprenører, redusere hastigheten til tog og vurdere stenging av vei- 
eller jernbanestrekninger. Siden varslene er regionale, er det behov for å gjøre lokale 
vurderinger og nedskaleringer. Transportsektoren har et godt kompetansegrunnlag for 
slike lokale vurderinger, mens kompetansen i kommunene varierer mer. Mange etterlyser 
generelt mer kunnskap om hvilke faglige vurderinger som ligger bak et varsel for bedre å 
kunne tolke hva varselet innebærer lokalt. Det er særlig viktig med økt bevissthet om 
skredfare og kompetanseheving i kommuner som ikke tidligere har opplevd 
skredhendelser.  
 
Media er en viktig kanal for å formidle varsler, men det etterspørres også opplæring av 
media slik at de ikke skal «feilinformere» når varsler sendes ut.  
 
Flom- og jordskredvarslingen oppleves som en felles tjeneste som varsler ulike typer 
naturfare. Respondentene sier det er nyttig med en slik inndeling for å kunne vurdere 
faren raskere på lokalt nivå. 
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4 Konklusjoner og anbefalinger 
 
I oktober 2013 ble jordskredvarslingen lansert offisielt som den nasjonale 
varslingstjenesten for jord-, sørpe- og flomskredfare. Jordskredvarslingstjenesten er 
utviklet og driftes av NVE i samarbeid med Statens vegvesen, Bane NOR og 
Meteorologisk institutt (MET).  
 
Jordskredvarslingen utarbeider landsdekkende varsler som beskriver et anbefalt 
aktsomhetsnivå (grønt, gult, oransje eller rødt) på regional skala (fylke eller gruppe av 
kommuner). Tjenesten er operativ alle årets dager.  Det gjøres hver dag vurdering av 
skredfare for tre dager, og resultatet publiseres på varsom.no. Varslene sendes på e-post 
og/eller SMS til alle som har abonnert på denne tjenesten. Jordskredvarslingen gir også 
løpende informasjon om situasjonen og forventet utvikling slik at situasjonen kan 
håndteres best mulig lokalt. 
 
Varslingstjenesten for jordskredfare har eksistert i fire år. Denne rapporten beskriver 
grunnlaget for opprettelse av tjenesten, metode og verktøy som brukes og hvordan 
tjenesten er organisert. Rapporten drøfter også resultater fra en evaluering av tjenesten 
som inkluderer bl.a. en brukerundersøkelse. Resultater fra brukerundersøkelse viser at et 
stort flertall i målgruppen (beredskapsansvarlige i kommunene, fylkesberedskapssjefer og 
infrastruktureiere som vegvesenet og Bane NOR) vurderer jordskredvarslene som nyttige 
eller svært nyttige, og har ganske eller svært stor tiltro til varslene. Dybdeintervjuene 
viser at varslene bidrar til økt bevissthet om skredfare, større kunnskap om jordskred og 
de trigger beredskap og gir trygghet i beredskapsarbeidet. Varslene bidrar dessuten til økt 
samarbeidsvilje og dermed bedre beredskap. Flere konkrete beredskapstiltak som kan 
antas å redusere skader, blir omtalt. Hos gruppen av respondenter som ikke selv har 
opplevd skredhendelser, er bevissthet og kompetanse om jord-, sørpe- og flomskred 
lavere enn hos respondenter som har opplevd skred. Dermed reduseres nytteverdien.  
 
Arbeidsgruppen som evaluerte snø- og jordskredvarslingen (Hisdal et al., 2017) 
konkluderte med at begge varslingstjenestene bidrar til bedre samfunnssikkerhet. 
Vegvesenet og Bane NOR peker på at samarbeidet om varslingen i seg selv gir økt 
kompetanse og dermed øker også nytteverdien.  
Selv om det er noe overlapp mellom jordskred- og flomvarslene er det ikke et fullstendig 
samsvar. Arbeidsgruppen anbefaler derfor at man ikke innfører en ordning hvor det alltid 
går ut varsel av jordskredfare samtidig med et flomvarsel. Da vil treffsikkerheten, 
kvaliteten og nytten for jordskredvarselet forringes vesentlig. Arbeidsgruppen 
konkluderer med at synergien mellom jordskred- og flomvarslingen utnyttes allerede i 
dag i stor grad, og at det er vanskelig å se for seg en ytterligere samordning og reduksjon i 
kostnaden uten at også kvaliteten og nytteverdien av jordskredvarslingen vil reduseres.  
 
NVE jobber kontinuerlig med effektivisering av arbeidsprosesser, konsolidering av 
varslingstjenesten og å øke nytteverdien gjennom bedre forståelse hos det lokale 
beredskapsapparatet og andre målgrupper. I tillegg pågår kontinuerlig utviklingsarbeid 
for å bedre presisjon og treffsikkerhet i varslingen.  
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Gode varsler forutsetter gode meteorologiske observasjoner og prognoser. Samarbeidet 
mellom MET og NVE har bidratt til forbedrede griddata (nedbør og temperatur) av 
observasjoner og prognoser, og dermed bedre estimater av snø, vannføring og andre 
hydrometeorologiske variabler. Det er fortsatt behov for å styrke gjensidig utveksling av 
data og kunnskap mellom flere etater. Det er viktig at samarbeidet mellom NVE, 
Vegvesenet, Bane NOR og MET opprettholdes og videreutvikles for å sikre en fortsatt 
robust, profesjonell og troverdig operativ varslingstjeneste. 
 
For å forbedre treffsikkerhet, presisjon, og nytteverdier av tjenesten anbefales fire 
satsingsområder som er beskrevet under. 
 

4.1 Økt kommunikasjon og kompetanseoppbygging 
 
Den største muligheten for å øke nytten ligger i å gjøre jordskredvarslingstjenesten bedre 
kjent og bygge kompetanse hos mottakerne av varslene. Det er behov for å styrke 
formidlingsarbeidet særlig rettet mot regionale og lokale myndigheter, men også 
publikum og media for at selve varslingstjenesten, grunnlaget for jordskredvarslene og 
skredtyper som varsles blir bedre kjent og forstått. Målet er også å få brukere og 
mottakere av varsler til å bidra med informasjon i betydelig større grad, dvs. registrering 
av faretegn og skredhendelser (se også 4.4). Det fremkommer av blant annet 
brukerundersøkelsen at dette temaet bør få økt fokus, dvs. at man bør prioritere ressurser 
til dette innenfor rammen av eksisterende bevilgninger.  
 
Brukerundersøkelsen og tilbakemeldinger bl.a. fra Vegvesenet viser også at flere brukere 
ønsker at varselet skal inneholde informasjon som gjør at det er enklere å tolke 
jordskredvarselet lokalt. Det er for eksemplet et ønske at varselet i større grad skal 
inneholde informasjon om mengde prognosert regn og snøsmelting og bedre forklaringer 
av hvorfor det er økt skredfare, når og hvor. Det er også ønskelig med bedre kobling til 
relevant varsel fra Meteorologisk institutt.  
 
I forbindelse med arbeidet med implementering av CAP-standard (Common Alerting 
Protocol) som utføres i tett samarbeid med MET, vil presentasjonen av og innhold i flom- 
og jordskredvarslene på varsom.no endres i løpet av 2017 for å imøtekomme ønskene fra 
brukere. Varselet vil inkludere informasjon om varslingsnivå, område, høydenivå (m 
o.h.), når farer øker og minker, årsak, konsekvens, tiltak/råd, betydning av varslingsnivå, 
og dynamisk kart over utsatte områder. Det blir også presentert relevante MET-varsler 
om mye regn/styrtregn og hjelpemidler for å følge situasjoner med mye regn (mengde 
regn siste time og neste to timer). Det kan også være aktuelt med en satsing på 
kunnskapsformidling på varsom.no om løsmasseskred og flom, noe i likhet med 
snøskredskolen. Dette arbeidet har foreløpig ikke blitt prioritert pga. manglende ressurser. 
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Figur 19. Til venstre et modellbasert hydrometeorologisk indeks-kart for 
jordskredfare for 23. mai 2013 (jordas vannmetning, regn og snøsmelting). Kartet til 
høyre kombinerer hydrometeorlogisk informasjon og aktsomhetskart på 
vassdragsnivå (Geologi, helning, kurvatur, årlig nedbørdata, avrenning etc.). Fargene 
viser modellbaserte aktsomhetsnivåer. 

 

 
 
Figur 20. Varslingsrommet i NVE for flom- og jordskredfare. Foto: NVE v/ Stig 
Storheil. 
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4.2 Forbedret risiko-betraktning 
 
Nytten av varslingen kan økes betraktelig dersom man kombinerer informasjon om 
sårbarhet (geologi/geomorfologi) og periode med skredfare (Devoli og Dahl, 2014). NGI 
og NGU har de siste to årene i samarbeid med NVE utarbeidet aktsomhetskart for jord- 
og flomskredfare for hele landet. Det er startet et arbeid med utvikling av et nytt 
dynamisk kart som kombinerer aktsomhetskart på vassdragsnivå med en 
hydrometeorologisk skredindeks (Bell et al. 2014). Kartet er tilgjengelig i Xgeo og vil 
dekke hele Norge i løpet av 2017. Etter testing og validering vil produktet kunne vises i 
varsom.no som et hjelpemiddel for lokale beredskapsaktører. Dette vil være en støtte for 
bl.a. kommuner som har lite kunnskap og kompetanse om hvordan jordskredvarselet skal 
tolkes, og vil dermed bidra til å øke nytteverdien.  
 

4.3 Forbedret modellverktøy 
 
Den hydrologiske modellen som brukes for å beregne bl.a. vannmetningen har fortsatt en 
grov oppløsning i både tid (24 timer) og i rom. Modellen bruker inngangsgriddata av 
nedbør og temperatur (observasjoner og prognoser) basert på en grov interpolering og 
utnytter ikke de forbedrede griddataene som MET har levert siden slutten av 2016. En 
forbedret versjon av modellen planlegges å settes i drift i 2018. Det er også aktuelt å 
implementere tretimers-oppløsning. Det er derfor fortsatt et betydelig potensiale for å 
forbedre grunnlaget som brukes til å vurdere jord-, sørpe- og flomskredfare. I tillegg skal 
jordskredvarslingen anvende resultater fra en fysisk basert energibalanse-modell (S-Flow) 
som simulerer grunnvann- og snøforhold for utvalgte steder i Norge. Modellen gir bl.a. et 
bedre estimat av snøsmelting og tilstand i bakken på punktnivå basert på inndata om 
nedbør, temperatur, vindhastighet, relativ fuktighet og skydekke (stråling).  
 

4.4 Forbedret overvåking av hendelser 
 
En stor utfordring er at jord-, sørpe- og flomskred utenfor vei og bane i liten grad fanges 
opp og rapporteres. Satellittbilder er forsøkt bruk for å detektere skredhendelser og 
faretegn for sørpeskred. Fram til nå har oppløsningen både i tid og rom vært for dårlig til 
bruk i varsling (Malnes et al. 2016; Solberg et al 2017), men varslingstjenesten vil 
sannsynligvis kunne dra nytte av dette i fremtiden med flere Sentinel-satellitter i drift. 
 
Det er vesentlig for jordskredvarslingen å ha et godt oversikt over skredhendelser. Det er 
grunnlaget for prosessforståelse, statistiske analyser (terskelverdier) og evaluering av 
varslingstjenesten (treffsikkerhet). NVE driver en nasjonal database over skredhendelser 
(skrednett.no) som opprinnelig ble utviklet av NGU. Statens vegvesen og Bane NOR, 
sammen med NVE, er de viktigste aktørene som bidrar med registrering av jord-, sørpe- 
og flomskred som berører infrastruktur og bebyggelse. Registreringen er imidlertid 
fortsatt sparsom, dvs. at det er ikke noe systematisk registrering av hendelser i alle 
regioner i Norge. Kvaliteten på registreringer varierer også mye. Det kan være vanskelig 
å vurdere hvilken skredtype det gjelder og utløsningsårsak. Utløsningstida og 
stedsfestingen kan også være upresis. Statens vegvesen jobber nå for at alle entreprenører 
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som har ansvar for å drifte veier får krav om å registrere også jordskredhendelser og 
faretegn i Elrapp, som er Vegvesenets innrapporteringssystem. Bane NOR deler også 
informasjon om skredhendelser med den nasjonale skreddatabasen, men mangler system 
for registering og automatisk deling av data og observasjoner i sann tid.  
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6 Vedlegg 
6.1 The Norwegian Landslide Forecasting Service 
The Norwegian Landslide Forecasting Service provides information about the regional 
landslide hazard for debris avalanches, debris flows and slush flows.  

Debris avalanches and debris flows in Norway 
Intense or long duration of rainfall, occasionally in combination with intense snow 
melting, leads to costly landslide damages in Norway every year. Debris avalanches, 
debris flows and slush flows may cause problems for roads and railways, and can also 
threaten other infrastructure and settlements. It is expected that climate changes, with 
more intense rainfall and increased temperatures, will contribute to an increase in 
landslide hazards. Forecasting and early warning can reduce the risks and damages of 
such incidents.  

The Norwegian Landslide Forecasting Service 
The Norwegian Landslide Forecasting Service is a part of a political effort to nationally 
improve flood and landslide mitigation. The main goal of the service is to save lives, 
reduce landslide risk for roads, railways and settlements, and also increasing safety and 
predictability. In addition to contributing to a better foundation for emergency 
preparedness at local level, the service provides continuous information on the situation 
and expected development to national and regional authorities and the general public. 
Relevant and timely information is crucial for efficient emergency management.  

The Landslide Forecasting Service develops a daily national hazard assessment that 
describes both expected awareness level and type of landslide hazard at a regional level 
(county and group of municipalities). The service is operative 7 days a week, throughout 
the year and is developed in cooperation with the Norwegian Meteorological Institute 
(MET Norway), the Norwegian Public Road Administration (NPRA) and the Norwegian 
Railway Administration (Bane NOR).  

The Landslide Forecasting Service delivers continuous updates on the current situation 
and development to national and regional stake-holders and the public. Assessments and 
updates are published at least twice day and contain the prognosis for the three coming 
days. The forecast is valid from 7AM the day of publication to 7AM the following day 
(8AM to 8AM Daylight Saving Time). Bulletins are update more frequently if needed.  

How the landslide hazard assessment is performed 
Water is the triggering factor for debris avalanches, debris flows and slush flows. Intense 
or long duration water supply, caused by rain and/or snowmelt, increases the water 
content in the soil or snow. The cohesiveness of soil or snow particles decreases with 
higher water content, increasing the risk for mass transportation. Meteorological data, 
such as air temperature and precipitation, is used daily to simulate runoff, snow 
conditions, soil water content and other hydro-meteorological variables.  Different hydro-
meteorological variables have been combined and cross-checked with the time of 
previous landslide events to identify the relationship that best describes the landslide 
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incidents. Knowledge about these relationships has been used to develop landslide 
threshold values based on water supply (rain and snowmelt) and soil water content. In 
addition to landslide thresholds, real time observations for hydrological variables 
(discharge, snow, groundwater level, soil water content and frozen soil) and expert 
knowledge is fundamental in the daily landslide hazard assessment. The main principle is 
that a landslide hazard bulletin is issued when a combination of the threshold values are 
exceeded.  

The Landslide Forecasting team consists of people with different backgrounds, such as 
geologists, geophysicists, hydrogeologists and physical geographers. The assessment is 
done by utilizing observations and prognoses developed by the Norwegian 
Meteorological Institute, and the service has daily communication with the meteorologist 
on duty. The service also works closely with the Norwegian Flood Forecasting Service 
and the assessment of slush flows is done in collaboration with the Norwegian Avalanche 
Centre.  

Awareness levels and emergency preparedness 
The awareness levels indicates what level of awareness or vigilance a recipient should 
undertake and which measures should be initiated in order to reduce potential damages. 
In a contingency context, this conveys to considering available resources, implementing 
preventive measures and safeguarding exposed assets.  

The most important mitigation measure is to ensure unhindered water channels, e.g.  that 
culverts are not obstructed by ice, snow, sediments or other matter. Emergency response 
authorities should be prepared to implement emergency plans, mitigation measures, carry 
out evacuations and other contingency responses. Hazard and risk maps will help local 
authorities to prioritize the implementation of measures.  

 

Significance of the awareness levels 

Red awareness level: Very high landslide hazard. Several large landslides may occur; 
their long runout and extent may result in damage to settlements and infrastructure. Red 
awareness level is an extreme situation that occurs very rarely. Safety measures such as 
closed roads and evacuations can occur on short notice. Pay attention to the media and 
follow recommendations from the authorities.  

Orange awareness level: High landslide hazard. Large landslides that disturb 
infrastructure and roads may occur. Exposed roads may be closed off. Emergency 
authorities should increase vigilance related to landslides and be prepared for incidents 
that can impact infrastructure and roads. Mitigation measures such as clearing water 
channels should be carried out. Pay attention and follow recommendations from the 
authorities.  

Yellow awareness level: Moderate landslide hazard, primarily shallow slides on artificial 
slopes that may affect roads, railways or along river embankments. Sparse debris 
avalanches or debris flows may also occur causing damage to infrastructure, but primarily 
on a local scale. Emergency authorities should pay attention to weather conditions, 
prognoses and information on www.varsom.no. Preventive measures are recommended, 
such as clearing water channels in exposed areas.  
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Green awareness level: Generally safe conditions. Debris avalanches, debris flows, 
shallow slides and slush flows are not expected at this level, however other landslide 
types (like rock falls, clay slides and quick clay slides) may occur, caused by slow 
response processes, such as erosion, freeze-thaw weathering or human activity, such as 
deposition, digging or blasting. These incidents may occur at all awareness levels.  

Contact information:  

The Norwegian Landslide Forecasting Service can be contacted by email: 
jordskredvarsling@nve.no or by phone 400 28 77 (08:00 – 21:00 every day). In the case 
of serious events such as flooding, landslides or other contingency situations the NVE 
emergency phone is always serviced (+47) 22 95 93 60 / (+47) 90 99 22 31. 
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Skred i løsmasser 
Begrepet løsmasser brukes for alle typer masser 
(grov- og/eller finkornede) som ligger over fast 
fjell som stein, grus, sand, silt og leire, jords-
monn med høyt innhold av organisk materiale 
(torv), samt masser som er deponert av mennesker. 
Ofte beskrives løsmassene med utgangspunkt i  
hvordan de ble dannet, som f.eks. marin leire,  
morene avsetninger, forvitringsmateriale, elve- 
avsetninger, ur, osv.

Jordskred og flomskred

Jordskred og flomskred er raske, flomlignende 
skred av vannmettede løsmasser  
i bratte skråninger og elveløp

Løsmasseskred er fellesbetegnelsen for alle skred 
i løsmasser. Denne gruppen inkluderer fire skred- 
typer: jordskred (inkl. utglidning), flomskred,  
leirskred og kvikkleireskred. De primære for- 
skjellene er knyttet til løsmassenes kornstørrelse, 
terrengformen og vanninnholdet. Dette medfører 
ulikheter i løs-sne-forhold, utløsningsmekanismer, 
bevegelse, utløpsdistanse og avsetningsform.  

Engelsk navn: Landslide in soils

Jord- og flomskred kan skade infrastruktur og mennesker på grunn av høy 
hastighet og stor rekkevidde. Skred skaper store problemer for fremkommelighet 
og beredskap på veg og jernbane, og truer tidvis også en betydelig del av 
Norges bosetning. NVE drifter en landsdekkende skredvarsling, som vil bidra 
til iverksetting av lokale beredskapstiltak for å forebygge skader på liv, helse og 
verdier.

Jordskred i Flora, Stjørdal, Nord-Trøndelag 12. mars 2012. 
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a) Vanlig jordskred

b) Trekantformede jordskred

Jordskred 

Definisjon: Jordskred er raske ut-
glidninger og bevegelse av vannmet-
tede løsmasser i bratte skråningsgradi-
enter, utenfor definerte vannveier. 

Forekomst og identifisering: 
Jordskred starter med en plutselig ut-
glidning langs et glideplan (som kan 
være flatt eller skjeformet) i vannmet-
tede løsmasser i et punkt eller som en 
bruddsone og utarter seg i langstrakte 
soner. Løsmassene beveger seg i en 
rask massestrøm nedover skråningen, 
vokser i omfang, og blir gradvis bredere.  
De groveste massene avsettes ned- 
erst som en tungeformet rygg. Noen 
jordskred er trekantformede (spesielt 
når de er utløst av steinsprang), mens 

andre er mer uregelmessige i formen. 
Nesten alle jordskred starter med en 
halvsirkelformet bruddkant. De fleste 
jordskred er grunne med et glideplan 
på mindre enn 5 meters dybde. 

Jordskred utløses i bratte fjellsider 
der det ligger løsmasser. Jordskred 
normalt kan utløses i skråninger 
som er brattere enn 30°, men også i 
skråninger med noe lavere helninger, 
ned til ca. 20-25° (i områder uten ve-
getasjon, skråninger med tynt løs-
massedekke oppå fjelloverflater med 

Bruk av begrepene 
jordskred og flomskred 
Jordskred og flomskred går begge under 
kategorien løsmasseskred. Begge skred-
typene er raske og flomlignende skred 
av vannmettede løsmasser i bratte skrå-
ninger og elveløp. De har mange lik- 
heter (bl.a bevegelse, materiale, utløsen-
de faktorer og av og til type skader på 
infrastruktur). Forskjellen er i hoved-
sak basert på geomorfologiske para- 
metre som f.eks. om skråningen har/ 
ikke har definerte vannveier, formen 
på avsetningene, sedimentsorteringen,  
osv. I noen skråninger er det en glid- 
ende overgang mellom jordskred og  
flomskred  som bestemmes av vann- 
innhold, mobilitet og utvikling av  
bevegelsen. Det kan derfor være vanske- 
lig å skille mellom dem, spesielt uten 
en grundig feltundersøkelse. 

Begrepene jordskred og flomskred 
er dypt forankret i norsk språkbruk, 
men de har lenge manglet en klar 
definisjon. Bruken har vært usyste-
matisk og forårsaket mye forvirring. 
Jordskred og flomskred brukes ofte 
synonymt. Begge typene er av og til 
kalt ”vannrelaterte skred” eller ”vann-
førende skred”. I litteraturen er det 
begrepet jordskred som har vært det 
mest brukte, og er også det eldste.  
Begrepet flomskred har vært i bruk de 
siste 30-40 år. 

Jordskredvarslingen ved NVE har 
valgt å bruke begrepet ”jordskredvars-
ling” for både jordskred og flomskred.

Engelsk navn: Flow-like slides

liten ruhet, eller som følge av store, 
uheldige menneskeskapte inngrep). 
Jordskred forekommer vanligvis i mo-
rene, men også i tidligere avsatte skred-
masser, forvitringsmateriale og marin 
leire. Ved flomsituasjoner kan også 
breelvavsetninger og elveavsetninger 
eroderes, og materialet kan rase ut. 
Jordskred foregår i ulike deler av en 
skråning og oppstår sjelden gjentatte 
ganger på samme sted. Et jordskred 
fjerner vanligvis alle løse steiner, jord 
og vegetasjon i sin vei og etterlater et 
langt, smalt arr og en opphopning av 

Flomskred ved Ringebu, 
Oppland. 10. juni 2011



materiale ved foten av skråningen. Når 
et jordskred oppstår, tar det vanligvis 
mange år før nok jord akkumuleres i 
arret til at et nytt skred kan gå. Mange 
jordskred skjer i naturlige skråninger 
der skog var blitt fjernet.

Jordskred kan ofte forekomme i land-
skap preget av forholdsvis bratte skrå-
ningsgradienter dekket av løsmasse, 
med tydelige raviner - kanaler som 
ligger på rekke og rad med varierende 
mellomrom. I et slikt landskap starter 
et jordskred ved å skjære gjennom løs-
massene helt ned til berggrunnen og 
skaper en kanal i løsmassene som fun-
gerer som skredbane for senere skred 
(ofte flomskred). Skredmasser kan også 
gå over kanten av kanalen og avsettes 
som langsgående rygger parallelt med 
kanalen og utvikle seg til flomskred. 
I andre tilfeller kan jordskred bevege 
seg inn i bratte og etablerte kanaler, 
oftest V-formede elve- og bekkeløp og 
bli til flomskred der.

Engelsk navn: Bruken av begrepet 
jordskred faller innenfor definisjonen 
av skredtypene debris avalanches, de-
bris slides, soil slides, traslational sli-
des or shallow slides.

Typisk tungeformet jordskred avsetning, Gåsbakken, Melhus, Sør-Trøndelag, mars 2012

Flomskred til venstre og jordskred til høyre i Skjeldvik, Odda, Hordaland, desember 2011

Jordskred i Virumdalen 14. august 2003, Møre & Romsdal.  

...en mer folkelig definisjon: 

Jordskred: Utglidninger og rask 
bevegelse av vannmettet jord i bratte 
skråninger.



Flomskred 

Definisjon: Flomskred er hurtige,
flomlignende skred som opptrer langs 
elve- og bekkeløp, også der det van-
ligvis ikke er permanent vannføring. 
Vannmassene kan rive løs og transpor-
tere store mengder løsmasser, større 
steinblokker, trær og annen vegeta-
sjon i og langs løpet. 

Forekomst og identifisering:
Flomskred kjennetegnes ved at de fore-
kommer i bratte bekke- og elveløp (25-
45°), og starter enten som jordskred 
i øvre del av skråningen eller som 
erosjon av løsmasser i løpsbanen. Mas-
sene som transporteres i et flomskred 
kan også komme fra undergraving av 
skråninger, eller i kombinasjon med 
sørpeskred, dambrudd og jøkulhlaup 
(tapping av bredemt sjø). Mens mas-
sene beveger seg nedover skråningen 
kan mer vann og sedimenter opptas i 
skredet og volumet kan øke betrakte-
lig. Kanalisering bidrar til å opprett-
holde en konstant tykkelse på strøm-
men, omsortering av større blokker fra 
bunnen til overflaten av strømmen To flomskred i Byrkjenes, Odda, Hordaland, 26.desember 2011

Utglidning

Definisjon:
En utglidning er som regel en lang-
som bevegelse av løsmasser langs et 
glideplan som kan være flatt eller skje-
formet. I denne sammenheng brukes 
begrepet utglidning for å benevne 
mindre jordskred, grunne (0,5 m – 2-3 
m) og med liten utstrekning (maks. 30
m.). Utglidning brukes også ofte for å 
indikere en generell massebevegelse i 
en skråning og for det første bruddet 
i et jordskred. De omtales derfor ofte 
som grunne skred.

Forekomst og identifisering:
Utglidninger oppstår i slakere terreng  
med finkornet, vannmettet jord og 
leire. De finnes gjerne på dyrket mark 
eller i naturlige skråninger i terrenget, 
særlig i de bratte sidekantene langs 
veier, elver, kunstige/modifiserte skrå-
ninger, langs jernbaner og i mennes-
keskapte fyllinger i bebodde områder.  
I områder med kvikkleire, kan utglid-
ninger være årsaken til at bakenfor-
liggende kvikkleire overbelastes og 
kollapser. Slike utglidninger benevnes 
ofte initialskred når de er direkte år-

sak til en videre skredutvikling eller  
når de punkterer en lomme med 
kvikkleire.

Engelsk navn: Bruken av begrepet
utglidning  faller innenfor definisjo-
nen av skredtypene soil slides, rotatio-
nal slides, shallow slides.  

Utglidning i leirskråning og fylling i Byåsen, Trondheim. Mars 2012



(invers gradering) og utvikling av bøl-
ger (surges). Et flomskred kan oppstå 
som en serie av bølger (surges) som 
strekker seg i antall fra én til flere 
hundre. Løpet kan også demmes opp 
av skredmasser, våt snø og vegetasjon. 
Når dammen bryter kan man få en 
bølge av vann, løsmasser og vegetasjon 
som beveger seg raskt nedover i løpet. 

Materiale avsettes i foten av skrånin-
gen i form av en vifte. Når strømmen 
kommer til toppen av viften, elvemun-
ningen (apex), blir kanalen bredere og 
store blokker spres ut og danner en  
front mens det fine materialet flytter 
lenger ned og  danner en tungeformede 
eller uregelmessige avsetninger.     

Avsetningene kan være tynne og 
vannholdige, eller tykke når innehol-
der mye sedimenter. Vanligvis er av-
setningene både lange og smale, og 
strekker seg flere kilometer nedover 
skråningen. Sedimentene blir grovsor-
tert med de største steinene på over- 
flaten. Langsgående sortering og 
oppsamling av stein og løsmasser 
nær fronten av en bølge er vanlig.  
Skredmassene kan avsettes som langs-
gående rygger (levéer) på siden av 
skredløpet. De groveste massene lig-
ger ved viftas  rot, og finere masser 
deponeres gradvis utover i vifta.  
Finere masser og vann kan fortsette 
enda lenger. Det høye vanninnholdet 
og tilstedeværelsen av løsmasser både 
i utløpsområdet og langs skredløpet, 
gjør at flomskred kan ha svært stor 
rekkevidde. 

Flomskred beskrives ofte som en 
overgangsform mellom en masse-
strømsprosess (der gravitasjonen er 
drivkraften) og en fluvial prosess (der 
bevegelse av vannmassene er driv-
kraft). 

Et flomskred transporterer større  
sedimentmengde enn en vanlig flom. 

Engelsk navn: Bruken av begrepet
flomskred faller innenfor definisjonen 
av skredtypene debris flows, debris 
floods.

Flomskred, grovsortert avsetning med store steiner på overflaten og vegetasjon

Flomskred i Skrednes, Balestrand, Sogn og Fjordane 26. desember 2011 

...en mer folkelig definisjon: 

Flomskred: flom av vann, jord og stein i 
bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt 
terreng som kan medføre 
bekkeløpsendring.



Flomskred 

Jordskred og flomskred 
oppstår i perioder med 
langvarig eller intenst regn 
og/eller langvarig/intens 
snømelting

Rekkevidde og 
hastighet 
Utløpsdistanse av jordskred og flom-
skred er avhengig av utbruddstedet, 
lokaltopografien langs skredbanen, 
skredmassenes volum/størrelse og van-
ninnholdet. Vanlig utløpsdistanse for 
jordskred er < 500 m. Store jordskred 
med stort volum og vanninnhold vil 
kunne nå lengre (1 km). Flomskred 
har ofte en lengre utløpsdistanse enn 
jordskred (> 500 - 1km) og vil i prinsip-
pet ikke stanse før gradienten er 0°.
Hastighet: Jordskred kan bevege seg 
med lav hastighet i den aller første 
fase av prosessen og etterpå beveger 
seg med høy til ekstremt høy hasti-
ghet. Med økt hastighet kan skredmas-
sen splittes i mindre deler. Flomskred 
beveger seg med stor hastighet - opp 
mot 45-50 km/t, avhengig av materia-
linnhold, vanninnhold og skrånings-
vinkelen. 

Årsaker 
Statiske egenskaper (forutsetninger) 
som påvirker potensiell forekomst av 
jordskred og flomskred: terrengform, 
helning, løsmassetype og tykkelse, 
lagdeling og kornfordeling, type og 
tetthet av vegetasjon, hydrologiske 
egenskaper som vil påvirke hvor mye 

vann som tilføres løsmassedekket og 
menneskelige inngrep som har endret 
den naturlige dreneringen. 

Høyt vanninnhold og oppbygging av 
vanntrykk i løsmassene er oftest den 
utløsende faktoren for jordskred. Det-
te skjer som følge langvarig nedbør, 
eller etter korte og intense regnskyll 
eller i kombinasjon med rask snøsmel-
ting. 

Andre utløsende faktorer for jord-
skred kan være andre skred typer 

Skader etter flomskred juni 2011
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som forekommer i den øverst del av 
skråning, vanligvis steinsprang eller 
steinskred som treffer vannmettet 
jord. Menneskelige inngrep med util-
strekkelig fokus på drenering, utgrav-
ning eller vektbelastninger er også 
medvirkende faktorer, f.eks. ved byg-
ging av skogsbilveger og hogst. Små og 
grunne jordskred kan også oppstå som 
indirekte konsekvens av planeringsar-
beid uten tilstrekkelig drenering, hvor 
fyllmasser glir ut og drar med seg en 
del av den omkringliggende origi-
nale grunnen. Utglidninger kan fore-



UTLØSENDE FAKTORER:

Jordskred 
Kombinasjoner av

■ Kraftig eller vedvarende regn og/eller snøsmelting

■ Høyt vanninnhold i løsmassene

Medvirkende faktorer
■ Menneskelige inngrep (veiskjæringer,  skogsbilveier, flatehogst, etc…)

■ Steinsprang

Flomskred
Kombinasjon av

■ Kraftig eller vedvarende regn og/eller snøsmelting

■ Stor vannføring og erosjon

■ Jordskred

■ Sørpeskred

■ Dambrudd eller jøkulhlaup

Flomskred 

Flomskred ved Kvam i Nord-Fron, juni 2011komme i etterkant av flommen i for-
bindelse med erosjonsprosesser langs 
elva. Flomskred kan også oppstå som 
følge av jøkhullaup og dambrudd eller 
i kombinasjon med sørpeskred. 

Konsekvenser
På grunn av den høye hastigheten kan 
flomskred og jordskred være svært 
skadelig for infrastruktur, veier, byg-
ninger og folk. På grunn av stor hastig-
het kan flomskred medføre større ma-
terielle skader enn jordskred. De kan 
innlemme store steinblokker og vege-
tasjon og påvirke kvaliteten på vannet 
på grunn sedimentmengdene. Boliger, 
infrastruktur og jordbruksarealer som 
ligger langs elver og bekker og i gamle 
flomskredvifter er utsatt for ødeleggel-
ser. Skadepotensialet til et flomskred 
er tett knyttet til sammensetningen: 
skred med høyt vanninnhold vil ge-
nerelt forårsake mindre skader enn et 
flomskred med større andel sediment, 
blokker og vegetasjon.  Infrastruktur 
berørt av slike skred kan bli gravlagt 
eller omgitt av fint materiale, men er 
ofte uskadet. Jordskred kan demme 
opp små elver og forårsake lokale over-
svømmelser. Mange små jordskred går 
ubemerket i skogkledde områder der 
de ikke påvirker menneskelig aktiv-
itet.  
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Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) er et direktorat under Olje- og 
energidepartementet med ansvar for 
å forvalte landets vann- og energi- 
ressurser. 

NVE skal sikre en helhetlig og miljø-
vennlig forvaltning av vassdragene, 
fremme en effektiv kraftomsetning  
og kostnadseffektive energisystemer 
og bidra til en effektiv energibruk. 

NVE har en sentral rolle i beredskapen 
mot flom og vassdragsulykker og leder 
den nasjonale kraftforsyningsbered-
skapen.

NVE er engasjert i FoU og internasjonalt 
samarbeid innen sine fagområder.NVE 
er nasjonal fag-institusjon for hydrologi.

Hovedkontor 1   
Middelthunsgt. 29 
Postboks 5091 Maj., 0301 Oslo
Telefon: 09575 
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no
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Region Sør (RS)  4  
Anton Jenssens gt. 7  
Postboks 2124, 3103 Tønsberg
Tlf: 09575,  
Faks: 33 37 23 05
E-post: rs@nve.no

Region Vest (RV)  5
Naustdalsvn. 1b,  
P.boks 53, 6801 Førde 
Tlf: 09575,  
Faks: 57 83 36 51
E-post: rv@nve.no

Region Øst (RØ)  6
Vangsveien 73,  
P.boks 4223,  
2307 Hamar
Tlf: 09575, 
Faks: 62 53 63 51
E-post: ro@nve.no 

Redaktør: Graziella Devoli, gde@nve.no   

Fagansvarlig: Hervé Colleuille, hec@nve.no 

Layout: Rune Stubrud, NVE

Foto: NVE, hvor ikke annet anmerket

Hva gjør NVE for å forebygge 
jordskredfare i Norge?

■ Vurderer jord- og flomskredfare gjennom kartlegging av mulige utsatte
områder i samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelser (NGU). 

■ Sikrer god arealplanlegging i kommunene for å unngå bygging
i områder med skredfare.

■ Sikrer eksisterende bebyggelse med fysiske sikringstiltak, dersom
det blir vurdert å være for stor fare for skred.

■ Drifter en operativ nasjonal overvåkings- og varslingstjeneste
basert på bruk av hydrometeorologiske sanntidsdata for blant annet
nedbør og grunnvann, samt bruk av modeller og terskelverdier.

■ Formidler kunnskap om skred og skredfare til kommunene og
samfunnet generelt.

■ Støtter og utfører forvaltningsrettet forskning og utvikling for
å forbedre kartleggingsmetodikk, arealbruk, sikringsmetoder
og varsling av sannsynlighet for skred.

Utarbeidet av: NVE, Seksjon for varsling av flom og jordskredfare (HF) 

Kontaktinformasjon: 

Jordskredvarsling

Tlf: 400 28 777 (ikke sms)  - 08:00-21:00 alle dager 

E-post:jordskredvarsling@nve.no

Web: www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling

FARLIGE OMRÅDER 

A. Bratt terreng (>20°) med løsmasser  (morene, skredmasser, 
 forvitringsjord, marine leire, breelvavsetninger og elveavsetninger)

B. Skråninger med konkavitet i terrenget

C. Bratte, skråninger, både med og uten definerte elve- og bekkeløp, 
samt områder preget av tydelige  raviner, gjel  eller skar der det 

 vanligvis ikke er permanent vannføring 

D. Tydelige flomskredvifter i bratt terreng  

E. Veiskjæringer  

F. Områder hvor overflateavrenningen dreneres 
(feks langs jernbane og kulverter)

G. Skogbilveger og/eller flatehogst
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Definisjon: Sørpeskred er hurtige, flomliknende
skred av vannmettet snø. 

Utøsning av sørpeskred: Sørpeskred løses
oftest ut i perioder med kraftig regn og/eller  
intens snøsmelting ved brå temperaturøkninger.  
Skredene utløses vanligvis i områder med en 
snødybde på minst 0,5 m. Ved mindre snømeng-
der skjer smelteprosessen så raskt at det ikke er 
tilstrekkelig snø igjen når full vannmetning er 
nådd. Mest utsatt er nysnø eller grovkornet snø 
med liten fasthet. Den vannmettede snøen er 
nærmest flytende der sørpeskredet løses ut. 

Sørpeskred kan også løses ut når et snøskred 
demmer opp en elv. Når snøen er mettet med 
vann vil snødemningen brytes som et sørpeskred. 
I slike tilfeller vil et sørpeskred kunne løses ut, 
selv om værforholdene ikke tilsier det.

Rekkevidde og hastighet: Sørpeskred kan
ha stor rekkevidde også i relativt flatt terreng. De 
stopper ofte ikke før de når vann eller fjord. Farten  
er ofte relativt høy og kan komme opp i over  
100 km/t.

Faretegn: Blålig eller grått skjær i øvre deler av
snødekket eller åpent vann som bryter gjennom 
snøen viser at snøen har stort vanninnhold.

Forekomst: I motsetning til de fleste andre
skred, starter sørpeskred i relativt slake hellinger, 
mellom 5° og 25°, der tilførselen av vann er større 
enn det som drenerer ut. Mest vanlig er hellinger 
rundt 15°.  Det er stort sett tele i bakken eller fjell-
grunn i området, slik at vannet ikke kan renne 

Hva er sørpeskred?

Sørpeskred er hurtige, flomlignende 
skred av vannmettet snø, som ofte også 
river med seg jord og annet materiale

Sørpeskred har høy hastighet og stor rekkevidde og kan skade infrastruktur og 
mennesker. Sørpeskred løses, i motsetning til andre skred, ut i relativt slakt 
terreng. Dette gir en mer uforutsigbar skredbane; skredene kan komme svært 
overraskende og kan nå ned til områder uten snø. NVE drifter en landsdekkende 
skredvarsling, som vil bidra til iverksetting av lokale beredskapstiltak for  
å forebygge skader på liv, helse og verdier. 

Sørpeskred, Nordreisa, Troms 15-17. mai 2010 

■ Kraftig eller vedvarende
regn/og eller snøsmelting

■ Høyt vanninnhold i snøen

■ Snøskred som demmer opp vann

Utløsende faktorer:



unna.  Når skredet er utløst, følger det  
som oftest elve- og bekkeløp og bratte 
skråninger.  Ved oppsamling av vann 
over større områder med liten helling, 
vil sørpeskredene kunne opptre bredt 
utover eksisterende dreneringsveier.  

Registrering av sørpeskred:
Sørpeskred blir ofte feilregistrert som 
snøskred eller flomskred, og data-
grunnlaget for analyser er derfor man-
gelfullt. For bedre varsling av sørpe-
skred i framtiden er det derfor viktig 
at registreringer av sørpeskred er så 
korrekte som mulig. Skredobservasjo-
ner kan registreres på www.regobs.no.

Sørpeskred kalles også…
Ofte blir sørpeskred omtalt som snø-
skred eller flom i media. Lokalt er det 
også mange forskjellige navn i bruk. 
Noen eksempler er: dapefonn, vårflom, 
flaumbylgje, flombekk, vasskred, blå- 
støde, vassfonn, vassdemme, dapeskott. 
 Dette gjør at sørpeskred er mindre 
kjent enn mange av de andre skredty-
pene.  

Identifisering:
Sørpeskred skiller seg fra våtsnøskred 
bl.a. ved at de starter i slake hellinger 
eller forsenkninger der det samles 
vann. Våtsnøskred vil typisk starte i 
hellinger over 30° grader.  I et sørpe-
skred vil det være fritt vann mellom 
snøpartiklene i store deler av skred-
massene, mens dette i mindre grad er 
tilfelle i et våtsnøskred. Karakteristisk 
for sørpeskred er også at de ofte tar 
med seg all snøen i skredløpet. Lenger 
ned i løpet kan det imidlertid være 
vanskelig å spore opprinnelsen til et 
skred som startet som sørpeskred, et-
tersom de kan rive løs og transportere 
med seg store mengder løsmasser, 
steinblokker og trær i og langs løpet. 
De kan derfor til forveksling se ut som 
et flomskred eller jordskred i nedre del 

Foto over: Faretegn: Ansamling av vann på vannmettet snø

Foto under: Statsnett sine master i Melhusdalen i Bardu, Troms ble knekt av sørpeskred 
17. mai 2010. Temperaturen steg fra minusgrader til over 20 plussgrader i løpet av en
dag. (E. Eidissen, Statnett)



av skredløpet. Sørpeskredene varierer  
i størrelse. Noen strekker seg flere kilo- 
meter nedover i stor bredde over et 
vannmettet område. 

Konsekvenser:
Sørpeskred har stort skadepotensial på 
grunn av stor erosjonsevne, og kan 
forårsake betydelige materielle skader. 
De beveger seg helt annerledes enn 
snøskred og kan komme svært over-
raskende, spesielt fordi de kan nå ned 
til områder uten snø.  Skredmassene i 
sørpeskred har også høy tetthet og får 
ofte stor energi på grunn av høy fart. 

Sørpeskred skiller seg  
fra våtsnøskred ved at  
de starter i slake hellinger 
eller forsenkninger 

Foto over: Avsetning etter sørpeskred, Manndalen, Kåfjord, Troms 18. mai 2010 

Foto under: Sikringstiltak, åpne vannveier
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Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) er et direktorat under Olje- og 
energidepartementet med ansvar for 
å forvalte landets vann- og energi- 
ressurser. 

NVE skal sikre en helhetlig og miljø-
vennlig forvaltning av vassdragene, 
fremme en effektiv kraftomsetning  
og kostnadseffektive energisystemer 
og bidra til en effektiv energibruk. 

NVE har en sentral rolle i beredskapen 
mot flom og vassdragsulykker og leder 
den nasjonale kraftforsyningsbered-
skapen.

NVE er engasjert i FoU og internasjonalt 
samarbeid innen sine fagområder.NVE 
er nasjonal fag-institusjon for hydrologi.
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Utarbeidet av: 

NVE, Seksjon for varsling av flom og 

jordskredfare (HF) 

Kontaktinformasjon: 
Jordskredvarsling
Tlf: 400 28 777 (ikke sms)  
08:00-21:00 alle dager 

E-post:jordskredvarsling@nve.no
Web: www.varsom.no/flom-og-
jordskredvarsling

Sørpeskredulykker
Det alvorligste sørpeskredet som er 
kjent i Norge rammet gården Krogsæter 
i Haram, Møre og Romsdal 18. september 
i 1850 da 12 mennesker omkom.  Andre 
eksempler er bl.a. Sjånesheia i Rana, 
Nordland der det har gått flere sørpe-
skred. I slutten av januar 1981 gikk det 
til sammen seks skred her som førte til 
at fem mennesker omkom og flere ble 
hardt skadet. Stedet ble deretter fraflyt-
tet. 16. mai 2010 omkom fire personer 
i et turfølge på åtte da de ble tatt av et 
sørpeskred i Jamtfjellet i Vefsn, Nord-
land. I Balestrand, Sogn og Fjordane, 
omkom to personer i et sørpeskred  
21. mars 2011.

Sikringstiltak:
Kontroll av dreneringen for å redusere 
ansamling av vann i utsatte områder 
kan være et tiltak. En annen mulighet 
er å sette opp nett eller forbygninger 
for å holde snøen på plass. Ved å holde 
bekkeløp åpne slik at vannet renner 
unna, kan man ofte unngå at det sam-
les i snømassene. Ettersom sørpeskred 
beveger seg som en seig væske, er de 
vanskelige å stoppe med terrengtiltak. 
I forsenkninger kan likevel kontroll-
dammer ha en reduserende effekt. 
Ledevoller og bremseforbygninger kan 
også være et alternativ. 

Engelsk navn:
Slush avalanche, slush flow, slush  
torrent  

Huset, som var midt i skredløpet, ble tatt  
av sørpeskred, Balestrand, Sogn og 
Fjordane 21. mars 2011 (U. Domaas, NGI)

...en mer folkelig definisjon:

Sørpeskred: En strøm av 
vannmettet snø. Denne 
skredtypen utløses i slakt terreng 
og kan deretter følge bekkeløp og 
bratte skråninger. 
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